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 جمهوری اسالمی اریان
 جمهورسرئی 

 انمه هیئت وزریانتصویب
 

 بسمه تعالی

 «باصلوات بر محمد و آل محمد»

 زارت علوم، تحقيقات و فناوريو -وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 

 زارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیو -وزارت امور اقتصادي و دارايی 

 فناوري رييس جمهورمعاونت علمی و 

 
 ووزارت ارتباطـات  24/2/1397مـورخ  19787/1بـه پيشـنهاد شـماره  29/2/1398هيئت وزيران در جلسه 

نامه حمايت فناوري اطالعات و به استناد اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران آيين

 هاي نوپا را به شرح زير تصوير کرد:از شرکت

 های نوپاحمایت از شرکتنامه آیین

 روند:نامه، اصطالحات زير در معانی مشروح مربوط به کار میدر اين آيين -1ماده 

و ارتباطـات کـه  اطالعـاتهر شرکت خصوصی و تعاونی در حوزه فنـاوري  های مورد حمایت:شرکت -الف

 رخوردار باشد: کمتر از سه سال از تاريخ ثبت آن گذشته است، مادامی که از تمام شرايط زير ب

 ( ريال باشد.2.500.000.000داکثر سرمايه ثبتی شرکت دو ميليارد و پانصد ميليون )ح -1

مالك  1398( ريال باشد. اين مبلغ در سال 5.000.000.000ر سال کمتر از پنج ميليارد )ددرآمد شرکت  -2
ی ايران توسط کارگروه موضـوع اسالم بانک مرکزي جمهوري اعالمیهاي بعد براساس نرخ تورم است و در سال

 نامه تعديل و اعالم خواهد شد.( اين تصويب10تبصره ماده )

حبان سهام شرکت نسبت به توزيع سود اقدام نکنند و با رعايـت قـانون تجـارت بـه حسـاب مؤسسين و صا -3

اليانه سـد افزايش سرمايه شرکت منظور نمايند و دريافتی ماهانـه آنهـا از سـه برابـر حـداقل حقـوق و دسـتمز

 کارگران مشمول قانون کار بيشتر نباشد.

( 11در سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوري اطالعات ايران موضوع مـاده ) مشخصات شرکت -4

 نامه ثبت شده باشد.اين تصويب

  ......................شماره 
یخات  1/3/1398 :  ر

 25071 ه54991ت/
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صوب م -مهوري اسالمی ايران جه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی عقانون برنامه پنجساله ششم توس قانون: -ب

1395-. 

 سازمان فناوري اطالعات ايران. سازمان: -پ

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات. وزارت: -ت

 شود.برداري فناوري اطالعات توسط وزارت انجام میصدور پروانه بهره -2ماده 

هاي ه مراکـز و واحـدعانـدازي و توسـ( قـانون، از راه4وزارت موظف است در اجراي بند )ث( مـاده ) -3ماده 

بنيـان بـا اولويـت تسـري در رشـد و ها و مؤسسات پژوهشـی دانشتحقيق و توسعه، پژوهشی يا مراکز، شرکت
 هاي مورد حمايت با رعايت قوانين و مقررات مربوط، حمايت نمايد. گذاري در شرکتهمچنين سرمايه

پـذير و ارتقـاي توليد رقابت ( قانون رفع موانع44نامه اجرايی ماده )وزارت موظف است براساس آيين -4ماده 

الحات بعـدي آن، در و اصـ 8/6/1394مورخ  ه52231ت/73318نامه شماره نظام مالی کشور موضوع تصويب

هاي مورد حمايت و با سرمايه حداقل يک هزار صندوق پژوهش و فناوري نوآفرين که با مأموريت توسعه شرکت

ش رات مصـوب مربـوط بودجـه سـاالنه بـا مشـارکت بخـ( ريال از محل اعتبا1.000.000.000.000ميليارد )

هاي تابع آن مجازند از محل وجوه اداره ها و شرکتشود، مشارکت نمايد. وزارت و سازمانغيردولتی تشکيل می

نامـه اجرايـی يـاد شـده مشـارکت ( آيين6شده در اختيار، در تأمين منابع مالی صندوق مزبور براساس مـاده )

هاي تابع آن از سرمايه و منابع مالی اين صندوق حداکثر چهل درصد ها و شرکتسازماننمايند. سهم وزارت و 

 ( خواهد بود.40%)

افزايی و ارتقـاي دانـش هاي مهـارتمينـهز( قـانون در 4اساس بند )ز( ماده ) هايی که برکليه مشوق -5ماده 

شود، با تأييد سازمان شامل اعمال میبنيان از سوي دولت خانگی و دانش اي و حمايت از مشاغل کوچکحرفه

 شود.هاي مورد حمايت میشرکت

 باشند.( قانون می71اده )منامه اجرايی هاي مورد حمايت، مشمول مزاياي آيينشرکت -6ماده 

شوند، تکليفی به پرداخت حق بيمه هاي مورد حمايت، سهامدارانی که کارفرما محسوب میدر شرکت -7ماده 

 ندارند.ی عتأمين اجتما

هـاي علـم و ها(، مراکز رشد، مناطق ويـژه علـم و فنـاوري و پاركدهندهمراکز نوآوري )اعم از شتاب -8ماده 

المللی، با رعايت قوانين و مقررات اشتغال اتباع خـارجی و مـاده هاي بينفناوري به منظور تسهيل در همکاري

الملل، گري، حقوق بينرجی خصوصاً در زمينه مربی( قانون کار، مجاز به استفاده از نيروهاي تخصصی خا121)

ضويت المللی و مشاوره هستند. به منظور احراز شرايط مذکور در ماده ياد شده، سازمان به عثبت اختراعات بين

نامه ( قانون کار موضوع تصويب129نامه اجرايی ماده )( آيين13هيئت فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع ماده )
 آيد.آن در می بعديو اصالحات  17/4/1371مورخ  ه154ت/15414شماره 

ه يـک بـ( از سهام يک شرکت مـورد حمايـت %67در صورت واگذاري حداقل شصت و هفت درصد ) -9ماده 

 ابل خريد وشرکت ديگر يا ادغام آن در شرکت ديگر، کليه مجوزهاي دولتی دريافت شده اعم از مجوزهاي غيرق

 هاي اجرايی، با رعايت قوانين قابل واگذاري است.اجرا و قرارداد با دستگاه فروش و قراردادهاي در حال

ها دهندههاي مورد حمايت ساکن مراکز رشد، فضاهاي کاري اشتراکی و شـتابدرصورتی که شرکت -10ماده 

و هاي امور مالياتی کشور و تأمين اجتماعی مکلفند نسبت به تخصيص شناسه )کد(هاي مـؤدي سازمانباشند، 
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. صدور هرگونه مفاصا حساب شناسه )کد(هاي مزبور با رعايت قـوانين و مقـررات مربـوط کارگاهی اقدام نمايند

 خواهد بود.

هاي ی مرکب از وزارتخانهها توسط کارگروهدهندهرشد، فضاهاي کاري اشتراکی و شتاب فهرست مراکز -تبصره

هاي جمهور و سازمانرييسارتباطات و فناوري اطالعات و علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت علمی و فناوري 

 شود.امور مالياتی کشور و تأمين اجتماعی اعالم می

اندازي سامانه متمرکز درخواست خدمات سـازمان فنـاوري اطالعـات سازمان موظف است ضمن راه -11ماده 

هاي متقاضی و تعريف حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات به صورت سـاليانه، ات شرکتايران، جهت ثبت اطالع

سـازي نمايـد و همچنـين نامه را به صورت الکترونيکـی طراحـی و پيادهاين تصويب عي فرآيندهاي موضوکليه
 ايت را به صورت شفاف و برخط در دسترس عموم قرار دهد.هاي موضوع حماسامی شرکت

 یاسحاق جهانگیر

 جمهورمعاون اول رییس

جمهور، دفتر ريـيس قـوه قضـاييه، دفتـر معـاون اول ريـيس رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رييس

جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان اداري و استخدامی کشور، سـازمان برنامـه و بودجـه 

جمهور، ديوان محاسبات کشور، ديوان عدالت رييسکشور، معاونت حقوقی رييس جمهور، معاونت امور مجلس 
اداري، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسالمی، امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و 

ها و مؤسسات دولتی، نهادهاي انقالب اسـالمی، روزنامـه رسـمی جمهـوري ها، سازمانمقررات، کليه وزارتخانه

 شود.رسانی دولت و دفتر هيئت دولت ابالغ میرخانه شوراي اطالعاسالمی ايران، دبي


